
R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov

 PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Judeţean Ilfov 
nr.  39/27.03.2009  privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice 
pentru obiectivul:  „Modernizare  sistem rutier  pe DJ 100,  Tronson IV, 
Afumaţi – Găneasa, km. 17+100 – km. 20+482”  în vederea obţinerii de 
finanţări   nerambursabile   prin  intermediul  Programului  Operaţional 
Regional, Axa 2 – “Imbunatăţirea  infrastructurii  de transport  regionale 
şi locale”

Consiliul  Judeţean Ilfov :

Având în vedere:
• Expunerea  de  motive,  a Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor  Consiliului 

Judeţean Ilfov, înregistrată sub nr……. din …..05.2010;
• Raportul Direcţiei Lucrări Publice, Serviciul Patrimoniu şi Administrare 

Drumuri Judeţene, înregistrat sub nr. ……. din…….05.2010;
• Raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, bănci, prognoze şi 

studii economice;
• Raportul  de  avizare al  Comisiei  de  Administraţie  Publică  Locală, 

Juridică, Apararea Ordinii Publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti;

• Raportul de avizare al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
lucrări publice, arhitectură şi administrarea domeniului public şi privat al 
judeţului.
În  conformitate  cu  prevederile  Ordonanţei  Guvernului  nr.43/1997  – 

privind regimul drumurilor, republicată, modificată şi completată.
     În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (1), lit. b), lit. f), alin. 5 lit. a) 

punctul 12, art. 126 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, 
republicată modificată şi completată.

     În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei 
publice locale, republicată, modificată şi completată.



HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 39/27.03.2009, 
se  modifică  şi  se  completează  conform  Anexei  nr.1(deviz  general  al 
investiţiei,  bugetul proiectului,  surse de finanţare ale proiectului), care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2.  –  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.  39/27.03.2009  se 
modifică şi se completează corespunzător.

Art. 3. – Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor 
duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.

                 PREŞEDINTE
        Cristache RĂDULESCU     

           AVIZEAZĂ,
                                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI,

                                                              Monica  TRANDAFIR
                                                                                       
                    

   Nr.________               
                                                                                         
   Din _________2010



     

ROMÂNIA                                                                               
CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV
Nr.______din ________  2010 

EXPUNERE DE MOTIVE

Consiliul  Judeţean  Ilfov,  în  calitate  de  administrator  al  drumurilor  judeţene,  are 
obligaţia  de  a  asigura  realizarea  lucrărilor  de  întreţinere,  reparaţii,  administrare  şi 
exploatare  a acestora  conform exigenţelor  normativelor  în  vigoare,  pentru  siguranţa  şi 
confortul circulaţiei.

Conform  Ordinului  Ministerului  Transporturilor  nr.457/1997  şi  a  prevederilor 
Ordonanţei  Guvernului  nr.43/1997-  privind regimul  drumurilor,  republicată,  modificată şi 
completată, toate lucrările de reparaţii curente  şi capitale la drumurile judeţene trebuie să 
fie executate având la bază o documentaţie tehnico-economică.

Având  în  vedere  creşterea  exponenţială  a  traficului  rutier  precum  şi  nevoia 
accentuată  de  asigurare  a  mobilităţii,  aceasta  fiind  un  factor  favorizant  al  dezvoltării 
regionale   Direcţiile  de   specialitate  din  cadrul  Consiliului  Judeţean  Ilfov  au  demarat 
procedurile  de  obţinere  de  fonduri  nerambursabile  prin  intermediul  Programului 
Operational Regional, Axa 2  “Imbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”.

Prin Proiectul Tehnic soluţia de modernizare a drumului  judeţean cuprinde 
reperi  delimitaţi  în  teren  ce  marginesc  capetele  tronsonului  de  drum,  în  speţă, 
începutul proiectului din  Afumaţi  unde se desprinde din drumul national DN2  şi 
sfârşitul proiectului în comuna Găneasa la intersecţie cu drumul judeţean DJ 300. 

 In  data  de  06.05.2010  s-a  întocmit  procesul  verbal  de  predare-primire  a 
amplasamentului şi a bornelor de repere  înregistrat la sediul Consiliului Judeţean 
Ilfov cu nr. 3983/06.05.2010. Cu  ocazia deplasării în teren s-a constatat că există o 
diferenţă între lungimea tronsonului de drum aprobat la finanţare şi lungimea reală 
în  teren  a  acestuia,  fapt  ce  impune  actualizarea  la  situaţia   reală  şi  corelarea 
indicatorilor economici ai Obiectivului de Investiţie menţionat.

Luând în considerare art. 91, alin. 1, lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 – a 
administraţiei publice locale, republicată modificată şi completată documentaţiile tehnico –
economice a lucrărilor de interes public , care se execută pe teritoriul judeţului Ilfov sunt 
supuse aprobării Consiliului Judeţean Ilfov.

În acest scop am iniţiat Proiectul de Hotarâre alăturat pentru obiectivul menţionat, 
pe care îl supun spre analiză şi aprobare în şedinţa Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE
Cristache RĂDULESCU

    VICEPREŞEDINTE,                                                  VICEPREŞEDINTE,
     Gheorghe ROMAN                                                    Cristina MANICEA

               



CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV
DIRECŢIA LUCRĂRI PUBLICE,                                                             
SERVICIUL  PATRIMONIU  ŞI                                                       
ADMINISTRARE DRUMURI JUDEŢENE 
 Nr.______din ________  2010 

RAPORT

Consiliul  Judeţean Ilfov,  administrator  al  drumurilor  de interes  judeţean,  bunuri  imobile  aflate  în 
domeniul public al Judeţului Ilfov, are obligaţia de a menţine aceste drumuri în stare tehnică corespunzătoare 
desfăşurării traficului rutier in condiţii de siguranţă şi confort.

Având în vedere adresele  înaintate de către  consiliile locale prin care ni se aduce la cunoştinţă 
starea avansată de degradare a drumurilor  ,  improprie desfaşurării  traficului ,   cresterea exponenţială a 
traficului rutier precum şi nevoia accentuată de asigurare a  mobilităţii, aceasta fiind un factor favorizant al 
dezvoltării regionale , Direcţiile de  specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov au demarat procedurile 
de  obţinere  de  fonduri  nerambursabile  prin  intermediul  Programului  Operational  Regional,  Axa  2 
“Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”.

Orice intervenţie  asupra drumurilor, podurilor şi pasajelor se realizează având la bază documentaţii 
care vor ţine seama de :

- categoriile funcţionale ale drumurilor;
- traficul rutier;
- siguranţa in circulaţie;
- norme tehnice;
- factori economici , sociali şi de apărare;
- utilizarea raţională a drumurilor;
- conservarea şi  protecţia mediului ;
- planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului , aprobate potrivit legii.
La  întocmirea  proiectului  s-a  respectat  conţinutul  cadru  conform  HG 28/2008  privind  aprobarea 

structurii ,conţinutului şi modului de utilizare a documentaţiei standard precum si conţinutul cadru din Ghidul 
Solicitantului P.O.R. Axa 2.

Pentru aducerea drumului judeţean DJ 100 dintre localităţile Afumaţi şi Găneasa, la parametrii clasei 
tehnice  în  conformitate  cu  Ordonanţa  Guvernului  nr.43/27.01.1998  ,  se  impun  următoarele  lucrări 
suplimentare proiectului tehnic aprobat la finanţare:

- lucrări de refacere a sistemului rutier pe lungimea de 1097 ml.
Prin Proiectul Tehnic soluţia de modernizare a drumului judeţean cuprinde reperi delimitaţi în 

teren  ce  mărginesc  capetele  tronsonului  de  drum,  în  speţă,  începutul  proiectului  din   Afumaţi 
materializat prin intersecţia cu drumul naţional DN2  şi sfârşitul proiectului în comuna Găneasa la 
intersecţia cu drumul judeţean DJ 300. 

 In data de 06.05.2010 s-a întocmit procesul verbal de predare-primire a amplasamentului şi a 
bornelor de repere  înregistrat la sediul Consiliului Judetean Ilfov cu nr. 3983/06.05.2010. Cu  ocazia 
deplasării în teren s-a constatat că există o diferenţă între lungimea tronsonului de drum aprobat la 
finantare  şi  lungimea reală  în  teren  a  acestuia,  fapt  ce  impune actualizarea  la  situaţia   reală  şi 
corelarea indicatorilor economici ai Obiectivului de Investitie. 

  Având în vedere, cele prezentate mai sus, propunem spre analiză proiectul de hotărâre privind 
modificarea  indicatorilor   tehnico  -  economici  pentru  obiectivul:  „Modernizare  sistem  rutier  pe  DJ  100, 
Tronson IV, Afumaţi – Găneasa, km. 17+100 – km. 20+482”, precum şi aprobarea cheltuielilor neeligibile 
aferente, în vederea finalizării lucrărilor de modernizare a acestui drum” .

      DIRECTOR  EXECUTIV  D.L.P.,
       Gabriel Mihai CONSTANTIN

                                                                                               ŞEF SERVICIU,
    

                  Întocmit,
        Mihai BENŢAN
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